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Je huis shootproof

Alsjeblieft !

Binnenkort staat de fotoshoot voor je huis gepland, of heb je misschien al een eerste 

afspraak voor een bezichtiging. De afgelopen jaren heb ik al heel veel woningen 

gefotografeerd. Wat mij eigenlijk bij iedere shoot opvalt is dat veel woningverkopers er toch 

wel tegenop zien en dat zo'n dag soms als best heftig wordt ervaren: begrijpelijk is dat in 

zeker zin ook wel. Je huis voelt even niet meer als je thuis.  Alles moet worden opgeruimd, 

vreemden komen in je huis (moeten in iedere kamer zijn) en dan moet alles ook nog eens 

netjes zijn gepoetst! 

Vooral de voorbereidingen en de aanloop naar zo'n dag kunnen hectisch zijn, je vraagt je af 

waar je moet beginnen en of alles wel in orde is zoals het moet zijn/van je verwacht wordt. 

Vaak heeft je makelaar of misschien een stylist wel wat zaken met je doorgenomen, maar..... 

hoe zat het ook weer? 

Om je met de voorbereidingen voor een goede shoot (en een fijne bezichtiging) te helpen 

heb ik deze uitgebreide checklist voor je gemaakt. Alle punten die ik de afgelopen jaren 

ben tegengekomen heb ik verzameld in 1 checklist. Hoe handig is dat! 

De titel zegt het al; het is een checklist. Dus geen uitgebreide verklaring over het 'waarom' 

en in de meeste gevallen ook geen uitleg over het 'hoe'. Gewoon stap voor stap, ruimte voor 

ruimte komen alle kamers aan bod. Met de checklist in je handen, en je mouwen 

opgestroopt kun je (bijna) meteen aan de slag. Succes! 

Judith



Opruimen

Het minst leuke, maar wel een heel belangrijk onderdeel om je huis shootproof te krijgen is: 

opruimen! Nee, het is noodzakelijk dat je gaat opruimen! En niet omdat het in jouw huis 

een rommel is of niet netjes zou zijn. Laat ik daar meteen een heel duidelijk punt maken: 

ie-der-een moet opruimen voordat de woning daadwerkelijk in de verkoop gaat omdat 

jouw huis, jouw huis is..... En iedereen herkent toch wel iets in het volgende: 

- een stapel papieren op het hoekje van de keukentafel 

- een washok met volle wasmanden 

- de sporttassen van de kinderen onder de trap 

- het speelgoed van de kleine wat her en der door de kamer zwerft 

- die hobbykamer met uitpuilende kasten 

- de kamer van je puberdochter, waar je al maanden de toegang toe is "ontzegt" 

- de bergzolder waar je elke keer maar weer wat bij zet (en dan snel de deur achter je dicht 

  trekt 

- enzovoort  

Helemaal niet erg, dat herkennen we allemaal. Maar helaas zijn zulke zaken/kamers een 

absolute 'no go' voor een goede woningpresentatie en dat betekent dus opruimen. 

Dat is niet altijd makkelijk en kan voor sommigen behoorlijk overweldigend zijn. Je moet 

kritisch naar je huis en spullen kijken, veel keuzes maken. Vaak veroorzaak je met opruimen 

in eerste instantie meer rommel, waardoor de moed je snel in de schoenen kan zakken en 

je de opruimpoging maar weer laat voor wat het is. 

Enkele korte tips: 

Begin stap voor stap, kamer voor kamer, kast voor kast. Ga niet als een wervelwind door het 

huis of door de kamer. Dit vergroot de kans dat je 'projecten' door elkaar gaan lopen, je de 

bomen door het bos niet meer ziet en je poging strandt. 

Mijn persoonlijke valkuil: geen rekening houden met de beschikbare tijd. Ik begin aan een 

grote opruimklus terwijl ik eigenlijk maar een uurtje de tijd heb. Met als gevolg dat ik die 

klus natuurlijk nooit af krijg. Heb je weinig tijd? Pak dan het kleine kastje in de hal aan i.p.v. 

die bergzolder. 

Beslis welke functie iedere kamer krijgt of gaat krijgen tijdens het verkoopproces. Misschien 

wordt die rommelkamer tijdens de verkoop ingericht als extra slaapkamer. Of toch als 

werkkamer? Als je hiervan een duidelijk overzicht hebt weet je straks bij het opruimen ook 

waar eventuele spullen/meubels naartoe kunnen. 

Maak bij het opruimen onderscheid in 5 categorien: 

1)  Bewaren voor het nieuwe huis: opslaan - alvast inpakken in dozen. 

Zaken die je gaat gebruiken in je nieuwe woning, maar die je op dit moment niet gebruikt. 

Dingen waarvan je weet dat je ze bij wijze van spreke een jaar zou kunnen missen. 

2) Verkopen - weggeven - recyclen - kringloop 



3) Schoonmaken en/of repareren. 

4) Bewaren - andere kamer. 

 Spullen die je nodig hebt in je dagelijks leven of om ergens anders in je huis nog te 

gebruiken. 

5) Weggooien ! 

Laat je niet afleiden tijdens het opruimen: even dat jurkje passen, en die broek, en die 

blouse.... Of even zitten en dat foto-album doorkijken. Heel verleidelijk maar voor je het weet 

is je middag voorbij en is je opruimklus, en niet klaar, en is de kamer waarschijnlijk een 

grotere puinhoop dan dat deze was voordat je eraan begon... 

Sommigen vinden het erg lastig om direct zoveel keuzes te moeten maken en kunnen of 

willen niet meteen een beslissing over iets maken. Een gouden tip van mijn collega Nicolet 

Groen (www.nicoletgroen.nl): "Maak een twijfeldoos! Stop het daar in en sluit de doos af als 

je klaar bent met opruimen. Als je na een paar maanden nog niets uit de doos nodig hebt 

gehad, gooi dan de doos weg zonder hem te openen. als je de spullen die er in zitten niet 

gemist hebt, waarom zou je ze dan houden?" 

Als je alles hebt onderverdeeld in bovenstaande categorieën ga je alles hun 

'eindbestemming' geven. 

Naar de stort, kringloop met hetgeen wat weg moest. 

Dan doorrijden naar een eventuele opslag. 

Maak foto's van de spullen die je wilt verkopen en zet ze meteen op marktplaats of in online 

verkoopgroepen. 

Licht je vrienden en familie in dat ze hun spullen kunnen komen ophalen. 

En als laatste natuurlijk kun je de kamer weer opnieuw gaan indelen. Zorg er wel voor dat 

de betreffende kamer eerst schoongemaakt is! Haal bij IKEA of ACTION (leuke) 

opbergdozen, manden, kratten waar je alle spullen die terug in de kamer komen netjes 

kunnen worden opgeborgen. 

Bij opruimen hoort ook schoonmaken & repareren. Je huis moet voor de verkoop, shoot & 

bezichtiging brandschoon zijn. Vooral badkamer en keuken! 

Maar ook de andere kamers, tuin en zaken als verwarmingsroosters, rookmelders, 

spinnenwebben, schuifpuien, kozijnen, ramen: een woning die er schoon en fris uit ziet 

geeft de indruk goed onderhouden te zijn. 

Goed onderhouden betekent natuurlijk ook dat alle klusjes die je misschien de afgelopen 

maanden of jaren hebt laten liggen nu toch echt aangepakt moeten worden. Loop je hele 

huis na op 'kleine gebreken' als losse plinten, kapotte lampen (of het ontbreken daarvan) 

losse scharnieren in het keukenkastjes, een deur die niet lekker sluit, lekkende kranen, 

schimmelplekken/vieze voegen, gaten in wanden enz.  

Na de checklist fotoshoot vind je nog een 'kluslijst', onderschat het effect  



Checklist fotoshoot

per ruimte

O     Geen fietsen in de voor-en achtertuin plaatsen. 

O     Tuin opgeruimd, onkruidvrij en onderhouden. Heggen en bomen gesnoeid. 

O     Lege potten, overgebleven tegels en waslijnen verwijderen. 

O     Groene aanslag van tegels en metselwerk verwijderen. 

O     Balkon schoon en eventueel gezellig maken met bloemen of een zitje. 

O     Containers, kliko's, ladders en bezems staan uit het zicht. 

O     Wanneer er parkeerplaatsen voor je huis liggen, parkeer hier dan zelf op tijd je auto.  

        Als de fotograaf komt dan kun je de auto verplaatsen. Je bent dan zeker van een mooi 

        plaatje van de voorzijde zonder dat een andere auto het beeld verstoort. 

O     Platte daken? Verwijder troep, onkruid en mos. 

O     Lekkende goten en regenpijpen repareren of vervangen. 

O     Eventuele oprit en terras vegen en onkruidvrij maken. 

O     Plaats indien mogelijk, bij de voordeur een pot met verse bloemen/planten. 

O     Deurmatten buiten verwijderen (voor een bezichtiging graag een nieuwe 'welkom'-mat.) 

O     Creëer buiten (achtertuin) een zitgelegenheid, indien mogelijk met kussens en kleed dit 

        aan met een bloemen, kaarsen op de tafel. 

O     Zorg dat het huisnummer goed zichtbaar is. 

O     Zorg voor een aantrekkelijke entree: ook buiten. Dus zorg dat de voordeur er schoon en   

        goed onderhouden uit ziet. Indien nodig wellicht verven.  

O     Eventuele (rol)gordijnen openen/gelijke hoogte hangen en ramen sluiten. 

O     De buitenruimte is de afgelopen jaren (bijna) net zo belangrijk geworden als de woning: 

        zorg daarom voor een goed onderhouden sfeervolle tuin of balkon 

Buitenshuis

Binnenshuis
O     Opruimen algemeen voor fotoshoot:  

        - persoonlijke voorwerpen, als foto's en urnen, trouwfoto's etc. verwijderen 

        - religieuze objecten verwijderen   

        - hobbyartikelen verwijderen: modeltreinen, voetbalartikelen, verzamelingen 

        - seizoensartikelen, als oranje vlaggetjes, kerstversiering en paaltakken zijn opgeruimd 

        - slechts enkele items op de vensterbank 

        - huisdieren en hun spulletjes zijn niet aanwezig 

        - eventuele babybox uit het zicht 

        - privacygevoelige en kostbare zaken die niet op de foto mogen, zijn opgeruimd 

        - vloerkleden zijn schoon, liggen recht of zijn weggehaald 

        - volle (boeken)kasten maken een kamer kleiner. Maak de bovenste en onderste plank 

          zoveel mogelijk leeg. Plaats eventuele boeken zoveel mogelijk oplossen kleur in de kast, 

          dit oogt op beeld veel rustiger.  



O     Zorg voor een 'welkom'-gevoel.... 

O     Hang een losse of open kapstok niet te vol. Enkele (niet te kleurrijke) jassen is voldoende. 

O     Heb je de ruimte? Een sidetable met een plant of ander accessoire creëert sfeer. 

O     Een mooie spiegel, schilderij of andere wandecoratie geeft een mooie meerwaarde. 

O     Leg indien nodig een nieuwe deurmat neer. 

O     Zorg ervoor dat de woonkamer niet te vol staat en dat er voldoende loopruimte rondom 

        de meubels is. 

O     Haal zoveel mogelijk snuisterijtjes van tafels, vensterbanken en kasten. Denk hierbij aan 

        potjes, kaarsjes, fotolijstjes, etc. 

O     Een bos verse bloemen in de kleuren van uw woning of een vaas met mooie takken 

        brengt leven in uw huis. 

O     Een mooi glossy tijdschrift kan als aankleding worden gebruikt. 

O     Vervang eventuele kaarsen voor nieuwe. 

O     Babybox uit de woonkamer, geen (los) speelgoed in de woonkamer. Bij voorkeur alleen 

        speelgoed in de kinderkamer(s). 

O     Hoe meer vloeroppervlak zichtbaar is, hoe ruimer de kamer oogt. Vervang bijvoorbeeld 

        een massieve salontafel voor kleinere bijzettafeltjes. 

O     Het gebruik van felle kleuren is geen bezwaar. Beperk het echt tot de accessoires en niet 

        meer dan 2 kleuren. Het gebruik van rood is niet te adviseren: op foto's wordt rood snel 

        fluoriserend. 

O     Beoordeel kritisch de indeling van je woonkamer: zijn de looproutes logisch, zorg dat 

        kijkers bij binnenkomst niet direct tegen de achterzijde van de bank aankijken, en bekijk 

        of je wellicht een bank/fauteuil tijdelijk kunt opslaan (dit geeft in de meeste woonkamers 

        al direct veel meer lucht). 

O     Open/verwijder (glas)gordijnen. Hang rol- of paneelgordijnen gelijk. 

O     Trek fauteuils en banken naar elkaar toe zonder dat armleuningen voor een ander 

        zitmeubel uitsteken of elkaar raken. Zorg dat het een geheel vormt. Maar vermijd dat alles 

        strak tegen de muren staat. 

O     Vervang portretten voor ingelijste prints, neutrale foto's en canvas doeken. 

        Let op: te kleine of te grote wanddecoratie zorgen voor gebrek aan balans in de ruimte. 

        Hang boven de bank of een dressoir 1 groot werk of in een groep bij elkaar. De ideale 

        hoogte is op ongeveer 1.50 m. (gemeten vanuit het midden van de afbeelding), de 

        gemiddelde ooghoogte. De totale breedte is, bij voorkeur, 2/3 van de bank/dressoir. Losse 

        kleine wandecoratie op een grote muur komen verloren over. 

O     Verberg snoerwerk van lampen, routers en tv's zoveel mogelijk. 

Binnenshuis

HAL / ENTREE

 

WOONKAMER

 



O     Zorg ervoor dat het aanrechtblad zo leeg mogelijk is. een koffiezetapparaat mag 

        natuurlijk blijven staan. 

O     Mooie flessen olijfolie, snijplanken, schaal met vers fruit, verse 

        kruiden etc. kunnen als aankleding worden gebruikt. 

O     Zorg voor schone, mooie (bij voorkeur nieuwe) thee/handdoeken. Kies voor frisse kleuren. 

        Ter plekke wordt bekeken of we deze zullen gebruiken. 

O     Enkele kookboeken of eventueel een plant/veldboeket misstaat niet wanneer hier ruimte 

        voor is. 

O     Geen afwas op het aanrecht, ook niet in de afwasbak. 

O     Het is wenselijk om in de keuken een zithoekje te creëren. Echter is je keuken klein? Haal 

        dan juist een zithoek weg om ruimte te maken. 

O     Haal spullen weg die geen recht doen aan de keuken: losse magnetron, 

        broodbakapparaat, keukenmachine, losse vuilnisbakken. Vanzelfsprekend zijn kleine 

        prullaria en papieren in een eerder stadium al opgeruimd. 

O     Overweeg om gedateerde grepen van kasten te vervangen. Een vrij simpele en goedkope 

        manier om je keuken net wat meer te geven. Een keuken die voor een kijker direct aan 

        vervanging  toe is kan hierdoor vaak net weer wat langer mee. Je overwint een mogelijk 

        negatief aspect van je woning. 

O     Poets roestvrij staal tot het streeploos schoon is, verwijder kalk en roest en maak 

        ingebrande kookplaten schoon. Reinig afzuigkap en oven. 

O     Check of alle verlichting het doet. Vergeet de verlichting onder de keukenkastjes en 

        afzuigkap niet. 

O     Kies voor neutraal, effen overtrek of sprei. Of kies voor een overtrek met een rustige print 

        in een kleur die goed combineert met de rest van de kamer. Kies voor een lichte kleur! 

O     Zorg ervoor dat de bedden netjes en strak zijn opgemaakt met schoon beddengoed. 

        Strijk het dekbedovertrek voordat je het op bed legt. 

O     Indien er 2 bedden in 1 kamer staan maak dan beide bedden op met hetzelfde (soort) 

        overtrek. 

O     Ruim alle losse spullen, kleding en schoenen op. Let op met zaken onder het bed: als je 

        staat zie je dat niet. Foto's maken we op een lager standpunt (heuphoogte), spullen onder 

        het bed worden dan vaak ineens wel zichtbaar. 

O     Zorg voor enkele kleine kussens met bijpassende hoes. Deze kunnen we gebruiken om de 

        bedden 'hotelstyle' aan te kleden. 

O     Werkkamer: geen losse papieren en dergelijke  op bureaus/dressoirs. Een bureaulamp en 

        enkele bureau-accessoires kunnen blijven liggen. 

Binnenshuis

KEUKEN

 

(SLAAP)KAMERS

 



O     Verberg snoerwerk van tv's, computers, printers uit het zicht. 

O     Tiener- of kinderkamer: waarschijnlijk de meest lastige ruimte om toonbaar te maken en 

        te houden tijdens de verkoopperiode. Tieners beschouwen hun kamer als hun domein en 

        soms leidt dit nogal eens tot 'extreme' keuzes m.b.t. kleur en inrichting. Probeer samen 

        met je puber een opgeruimde, gezellige kamer te creëren; zwarte muren, Justin Bieber- 

        posters, zoete meisjeskamer vol met tierelantijnen en make-up doen het nu eenmaal niet

        zo goed op foto's.... 

O     Heb je nog geen tieners in huis en zijn je kids nog van een wat jongere leeftijd? Houd ook 

        dan de kinderkamer(s) het liefst neutraal. Het kleurrijke speelgoed, dekbedden en 

        accessoires zorgt ervoor dat een kamer al snel rommelig oogt. Liever geen voetbalclubs, 

        Winnie the Pooh, Frozen dekbedden, behang & accessoires. Kies ook hier voor rustige 

        lichte dekbedovertrekken zonder grote prints. Natuurlijk mogen een paar fleurige kussens 

        gerust! 

O     Berg speelgoed op in kasten en gesloten bakken en dozen. Mooi speelgoed kan als 

        decoratie staan op een kastje of in de vensterbank, maar beperk het aantal kleuren. 

O     Toilet: ruim persoonlijke spullen zoals de verjaardagskalender, souvenirs, foto's en 

        tijdschriften op. Ook zaken als toiletreiniger, toiletmat, geurverfrisser etc, graag weghalen 

        voor de fotoshoot. 

O     Hang een lijst op met een mooie afbeelding of tekst, plaats een vaas met een mooie tak, 

        een paar mooie kaarsen. 

O     In een afgesloten mandje/doosje kun je de spulletjes voor de persoonlijke verzorging 

        opbergen. 

O     Zoals gezegd: zorg dat het toilet en de badkamer brandschoon zijn! Zorg dat ie blinkt, alle 

        kalk- en zeepaanslag verwijderd is en de kitranden schoon en schimmelvrij zijn. Zoals het 

        was toen het nieuw gekocht werd..... 

O     Heeft het douchegordijn zijn beste tijd gehad? Haal een nieuwe. 

O     Een eventuele douche- en/of toiletmat graag weghalen voor de shoot. Dit geldt ook voor 

        de weegschaal, wasmand, losse toiletborstel en een prullenbakje. 

O     Heb je de ruimte? Zet dan een houten krukje of een klein kastje neer wat je kunt 

        aankleden met mooie accessoires zoals een geurkaars, nieuwe dikke handdoeken, etc. 

O     Alle losse potjes, borstels en cosmetica uit het zicht. Zowel bij de wastafel(s) als bij het 

        bad en de douche. 

O     Een mooie parfumfles, enkele bij elkaar passende badproducten (Hema, Rituals), een 

        mooie blok zeep, spons/puf, plantjes etc. kan ik gebruiken om de badkamer mooi aan te 

        kleden. Dit wordt regelmatig onderschat of vergeten, maar geeft een grote meerwaarde 

        aan de uitstraling van de badkamer. 

O     Zorg voor enkele, bij voorkeur nieuwe, badlakens en handdoeken in de kleur van de 

        badkamer of de accessoires. 

Binnenshuis
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O     Laat de eventuele mogelijkheden van de zolder zien door flink op te ruimen. Schuif alles 

        wat overblijft zoveel mogelijk tegen de schuine wand waar niet direct het oog op valt als 

        je de ruimte binnen komt. 

O     Een bergzolder, een zolder die uitsluitend toegankelijk is d.m.v. een vlizotrap vormt geen 

        meerwaarde op de foto. Deze zal dan ook niet gefotografeerd worden. 

O     Is de zolder echter de plek voor kopers om die grote hobbyruimte of een extra   

        slaapkamer te maken? Laat dit dan ook zien door de zolder een functie te geven met bijv. 

        een bureau, een leeshoek met fauteuil. Of maak een eenpersoonsbed van 10 

        verhuisdozen: vul de dozen met seizoensartikelen of smet spullen die tijdens de 

        verkoopperiode uit het zicht moeten. Het bed is zo een een zee van bergruimte. Leg er 

        een dekbed of slaapzakken over en kleed het aan met een royaal sprei tot aan de grond. 

        Een kruk of tafeltje met een schemerlamp kan dienen als nachtkastje. 

O     De meeste wasruimtes zijn kils en saai: fleur de ruimte op d.m.v. het toevoegen van 

        natuurlijke elementen (houten kistjes of manden). 

O     Berg wasmiddelen, flessen etc. op. 

O     Zorg ervoor dat er tijdens de shoot geen zichtbaar volle wasmanden staan en er geen was 

        in de machine en/of droger zit. 

O     In de regel wordt een garage en berging niet gefotografeerd omdat het afbreuk doet aan 

        de reportage. Vaak staat deze ruimte vol met de spullen die (tijdelijk) de woning uit 

        moeten i.v.m. de shoot. 

O      Zorg dat de vloeren leeg en schoon zijn 

O      Open alle gordijnen, vitrages en lamellen 

O      Maak alle ramen en spiegels schoon 

O      Breng huisdieren tijdens de shoot even naar de buren of familie en haal hun spullen weg 

O      Verwijder kostbare spullen die je niet op de foto wilt hebben 

O      Leeg prullenbakken 

Binnenshuis
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O    Zorg ervoor dat elke kamer een 'doel' heeft. D.m.v. kleine aanpassingen kun je dit al  

       realiseren. Denk bijv. aan het plaatsen van een stoel, bijzettafel en kast met enkele boeken 

       in een lege kamer.  

O    U krijgt maar 1 keer de kans om een eerste indruk te maken. Een potentiele koper kijkt  

       zeer kritisch. Alle negatieve aspecten van een woning wegen in gedachten van een koper  

       3x zo zwaar dan de positieve aspecten.   

O    Een kijker heeft interesse in je huis. Heel simpel gezegd: hij heeft interesse in vierkante  

       meters, vier muren met een dak en en een badkamer en keuken. Hij is niet geïnteresseerd 

       in je persoonlijke spullen. Het weghalen van je spullen tijdens de reportage wil dan ook  

       niet zeggen dat deze niet mooi zouden zijn. Het is belangrijk dat een koper het gevoel kan 

       krijgen dat jouw woning hun nieuwe thuis kan worden. Ik wil er enkel voor zorgen dat  

       jouw woning een zo breed mogelijk publiek aantrekt. 

Veel succes met de voorbereiding! 

Heb je vragen? Bel of mail me gerust: 06-52645702 of info@fotodezign.nl. 

In mijn portfolio op www.fotodezign.nl vind je een impressie van woningen die reeds door

FotodeZign zijn gefotografeerd. Wellicht helpen die om jouw huis ook fotoklaar te maken! 

Judith de Bruijn 

fotograaf & stylist 

Opmerkingen

https://www.fotodezign.nl/portfolio

